
1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) كتاب الجنائز - الموطأشرح: 

 .شرح: باب: جامع الجنائز
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 مة هللا وبركاته.حالسالم عليكم ور 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ورسوله على عبدهوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العاملين

  :كثيرة تأسئلة اإلنترن
 نعم.
 :جامع الجنائز :باب

رضني ر تانالى -حدثني يحيى عن  مالنع عن  مشنا  رن  عنروة عن  عبناد رن  عرند ر رن  الزةينر أ  عائشنة 
قرن  أ   -صنلى ر علينو وسنل -رسنو  ر  أخررتنو أنهنا سنمات -صنلى ر علينو وسنل -زوج النري  -اعنه

 .((بننالرقيا العلننى وألحلنننيرحمننني النني و  اغفننراللهنن  )) :ت صليننو يلننو صنن ومننو مسننتند صلننى صنندرما وأ يمننوت
-صلى ر عليو وسل -قا  رسو  ر  :قالت -ارضي ر تاالى عنه-وحدثني ع  مالع أنو رل و أ  عائشة 

 .ت أنو ذامبققار  ((الله  الرقيا العلى)) :قسماتو يلو  :قالت ((ما م  نري يموت حتى يخير)) :
صنلى ر علينو -  رسنو  ر : صقنا  -منارضني ر عنه-ر رن  عمنر  أ  عرند ني عن  مالنع عن  نناقعوحدث

 ،ص  كا  م  أم  الجنة قم  أم  الجننة ،ص  أحدك  صذا مات عرض عليو ملاده بال داة والاشي)): قا  -سل و 
 .ة((ملادع حتى يباثع ر صلى يو  الليام امذ :يلا  لو ،وا   كا  م  أم  النار قم  أم  النار

صلى ر علينو -أ  رسو  ر  -رضي ر عنو-ع  أري مريرة  مالع ع  أري الزناد ع  العرج وحدثني ع 
 . ((ك  ار  آد  تأكلو الرض صال عجب الذنب منو خلا وقيو يركب))قا :  -وسل 
 :-تعالى رحمه هللا-ل يقو 
 "جامع الجنائز: باب"

 تدخل في األبواب السابقة. التي ال األحاديث
عائشنة زوج أ   -بنن العنوام-ع  مالنع عن  مشنا  رن  عنروة عن  عبناد رن  عرند ر رن  الزةينر  ىحدثني يحي"

قرن  أ  يمنوت ومنو مسنتند صلنى  -سنل صنلى ر علينو و - أخررتنو أنهنا سنمات -سنل صلى ر عليو و -النري 
 ،سنمعاا أمالنع "وأصن ت صلينو"فني بينع عائشنة ه أن يمنر  اسنتذنن نسنا  -علينه الصنالو والسنالم-ألنه  "صدرما
بننالرقيا  وألحلنننيرحمننني اي و لنن اللهنن  اغفننر)) :نطننب بننه خننر منناآفنني  -عليننه الصننالو والسننالم-بننه يقننول  فننانا

الخلنب وأشنر   أفضنل -علينه الصنالو والسنالم-فنانا كنان النبني  ،خر لحظةآمشروعية الدعا  حتى في  ((العلى
كين  ف ((لني وارحمنني اللانم اغفنر)) :نند موتنهكمل الخلب غفر له ما تقدم من ننبه وما تذخر يقول هنا عالخلب وأ

 :فني البخنار   ،كندفني حقنه آ ال شنك أن هننا؟! والمعاصني والجنرائم واآلثنامبالصحيح الشحيح المحمل من النننوب 
بننالرفيب )) :حمنند فقننالوأل ،-عليننه الصننالو والسننالم-يننده  حتننى ضننب  ومالننع ((فنني الرفيننب األعلننى)) :فجعننل يقننول

ننا  :إلننى ضولننه (( علننيام مننن النبيننين والصننديقيننعننم هللاأاألعلننى مننع النننين   [( سننورو النسننا 96)] }َوَحُسننَ  ُأوَلَئننَع َرَقيل 
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ناَلَحيَ  َوَحُسنَ  ُأوَلَئنَع  :اآلينةفعلى هنا يكون المراد بالرفيب من نكر في  يَليَ  َوالَشنَهَداَ َوالصَّ ندَِّ نيَ  َوالصِّ }مَِّ  النََّريَِّ
ا  يحتمنل أن  :ضال بع  المغاربنة ،وهنا المعتمد :بن حجرايقول الحافظ  ،األكثرضول  هنا [( سورو النسا 96)] َرَقيل 

ال  في ضول األكثر المراد بنالرفيب هن   إنا كان المراد ،ألن من أسمائه الرفيب ؛-وجل عز–يراد بالرفيب األعلى هللا 
اَلَحيَ  وَ كلام  يَليَ  َوالَشَهَداَ َوالصَّ دَِّ ا }مَِّ  النََّريَِّيَ  َوالصِّ علينه الصنالو -وضنال  [( سنورو النسنا 96)] َحُسَ  ُأوَلَئَع َرَقيل 
 ،عنن أعندادهم فضناًل  ،ربعنةأجناسنام أ ،  أربعنةوهن ال ،الرفينب واحند  ،رفقنا :ضال ما ((بالرفيب األعلى)) :-والسالم
والتننكير والتذنينث فني اففنراد والجمنع  مبالغة تلنزم حالنة واحندوفعال ومفعال وفعيل صيغة ؟ مانارفيب صيغة  :أواًل 

من جاة ا هن ،كله رفيب ،والنكر واألنثى واالثنينفالرفيب يشمل الواحد  [( سورو األعرا 69)] }َص َّ َرْحَمَت ّللاَِّ َقَريٌب 
ومننام منن ضنال فني نكتنة  [( سنورو األعنرا 69)] }َص َّ َرْحَمنَت ّللاَِّ َقَرينٌب مِّنَ  اْلُمْحَسنَنيَ   :-جل وعنال-في ضوله  كما
فنني الجنننة ينندخلون  ،وهنننا نبننه عليننه السننايلي ،ن أهننل الجنننة ينندخلوناا علننى ضلننب رجننل واحنندافشننارو إلننى أ :فننراداف

 فكذنام واحد. ،على ضلب رجل واحد
 ،"((يموت م  نري ما)) :-صلى ر عليو وسل -  ر : قا  رسووحدثني ع  مالع أنو رل و أ  عائشة قالت"

يعنني  ((ما م  نري يموت حتى يخينر)) نعم في مثل هنا؟ والرسول يشتركان يخرج الرسول أو النبيما من نبي: 
 ((اللهن  الرقينا العلنى))يعني في مرضنه النن  مناع فينه:  "قسماتو يلو " بين البقا  والموع بين الدنيا واآلخرو

-هنا الحديث و  ،ختار الرفيب األعلىاخير ف ،يعني مختار الرفيب األعلى ،وتاركنا يعنيناهب  "قارقت أنو ذامب
  .موصول في الصحيح في البخار  ومسلمهو و  ،افمام مالك دبالغ عن -كما ترون 

))ص  قننا :  -صننلى ر عليننو وسننل -ص  رسننو  ر  :ر رنن  عمننر قننا  وحنندثني عنن  مالننع عنن  ننناقع أ  عرنند"
حتمنل أن ينراد بالغنداو ي :بنن التنينايقنول  "بالغنداو والعشني" "((دك  صذا مات عرض عليو ملانده بال نداة والاشنيأح

وال يكنرر نلنك شني، عو بالواحندومنرو  غداوو بالواحدمرو  ،يعر  عليه مرو واحدو ،وواحد ةوالعشي غداو واحدو وعشي
 ،الوضنع ليندرك فني هننا وهنو محمنول علنى أننه يحينا ،ويحتمل أن يريد كنل غنداو وكنل عشني ،عشيكل كل غداو و 

كمنا ضنال هللا  ؟أو الثاني كل غنداو وكنل عشنية ..،وهنا و،واحد ةوعشي غداو واحدو ؟األول أو الثاني االحتماليعني 
نسنذل  ،يعني كل يوم [( سورو غنافر69)] }النَّاُر ُيْاَرُضوَ  َعَلْيَها ُغُدوًّا َوَعَشيًّا  :في حب فرعون وضومه -جل وعال–

فنني  ؟يعننني مننرو واحنندو [( سننورو الكانن 82)] اَة َواْلَاَشننيِّ }َواْصننَرْر َنْفَسننَع َمننَع الَّننَذيَ  َيننْدُعوَ  َرةَُّهنن  َباْلَ نندَ  ةهللا العافينن
لينندرك  ، ومحمننول علننى أنننه يحينناوهننو المتبننادر ،اننرهنننا الننن  يظ ؟ال كننل غننداو وكننل عشننيا  مننرو واحنندو و  أعمننارهم
والمننراد  ،يجننوز أن يكنون العننر  علننى النروح فقنن  :يقننول القرطبني ،ايننةلاف وهنننا غينر ممتنننع بالنسننبة للقندر و  ،نلنك
ال فننالموتى ،ع الغننداو ووضننع العشننيو والعشنني وضننبالغندا  ص  كننانوا )) ظننالم فنني ظننالم، ال صننباح عننندهم وال مسنا  وا 

 ،يعر  علنى هننا ويعنر  علنى هننا ((م  أم  النارقوا   كانوا م  أم  النار  ،م  أم  الجنةقم  أم  الجنة 
وهنننا فنني حننب النننوعين المنن من والكننافر  ،نسننذل هللا السننالمة والعافيننة ،هنننا مقعننده مننن الجنننة وهنننا مقعننده مننن النننار

إلى الجنة أو يعر  عليه مقعده منن الننار  لهألن مآ ؛يعر  عليه مقعده من الجنة لكن في حب المخل  ،واضح
ن تحنع المشنيئة إن ؟ المخلن النار له أن يدخلكتب هللا  ممنن كان ال سيما إ فانل  عننه، شنا  عفنا شنا  عنبنه وا 

تعنر  علينه الجننة أو يتوضن   يعر  عليه مقعده منن الننار النن  يعننب فينه أو :ه أن يعنبيقال لمن كتب هللا ل
وهنننا  ،ومننن كننان مننن أهننل النننار الحننديث فنني حننب مننن كننان مننن أهننل الجنننة ألن ؛والتوضنن  هننو األحننو  ؟فنني أمننره
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تسنرح  وأرواحانمألنام أحيا   ؛ثم الحديث مخصوص بغير الشادا  ،فيتوض  في حكمه ،متوض  فيه تحع المشيئة
  .في الجنة تسرح ،رفي أجوا  طير خض

هنو إنمنا  -كمنا يقنول أهنل العلنم-ألن العنر   ؛الجسند ا وأن النروح ال تفننى بفنن ،وفي الحديث إثباع عناب القبر
لكنن  ،بدننه فني هننا الوضنع خر أنه يحيااآلوالقول  ،وهنا يرجح ضول القرطبي ،على الروح وال يعر  إال على حي

 .أظارالقرطبي  الثاني كالمذن ك
رني مرينرة عن  أ -عبند النرحمن بنن هرمنز- ع  العرج -ناهللا بن نكو  عبد- ري الزنادأوحدثني ع  مالع ع  "

 :وزاد بعضننام ،األنبيننا  والشننادا  عنندا يعننني مننا "((رنن  آد اكنن  )) :قننا  -صننلى ر عليننو وسننل -أ  رسننو  ر 
 اوالميننع بالطنناعون صننابرً  ،والمننراب  ،بننه العامننلوحامننل القننرآن  ،والمنن نن المحتسننب ،الصننديقين والعلمننا  العنناملين

 ،لكنن هننه تحتناج إلنى أدلنة ،فتلنك عشنرو كاملنة :نقنول ،والمحبنين هلل ،-وجنل عنز–والمكثر منن نكنر هللا  ،امحتسبً 
 ((كنن  ارنن  آد  تأكلننو الرض))يقتصننر فياننا علننى مننا ورد لة غيننب المسننذلة مسننذ ،اج إلننى دليننلتننمناننا يح كننل واحنند
 ((تأكلنو الرض))ال  منن هننا العمنوم يحتناج إلنى دلينل   فناخراج أمثنال هن ،لعموم هنا الحديث معار  اوهنا أيًض 

سكون  ،ويقال بالميم ،بفتح العين وسكون الجيم الموحدو ((ب الذنبصال عجْ ))أ  تذكل جميع جسده وينعدم بالكلية 
الاناب  مننن  مظننعهنننا أسنفل ال معنرو  ،العصننصهنو عجننم النننب و  :ويقننال بنالميم ،البنا بيعننني  ،الجنيم وبالموحندو

 ((وقيننو يركننب)) هخلقنن أ  ابتنندأ ((صال عجننب الننذنب منننو خلننا))الصننلب فانننه ضاعنندو البنندن هنننا ال تذكلننه األر  
هنل يعنار   ،ه، ابتندا  تركيبنه مننركب منه في بد  خلقه نهأ وهنا أظار من القول ،يركب خلقه عند ضيام الساعة

ْكنَراَ  *  }ُكَ  َمْ  َعَلْيَها َقا    :-جل وعال-جا  في ضول هللا  مثل هنا الحديث ما  َوَيْبَلى َوْجُو َرةََِّع ُذو اْلَجنَاَ  َواإلَْ
شند   اليسنير منن البندن لني  بذهننا الجنز  وبقنا  ،يمنوع ، يعنني فنانييبقنى :هو يقول؟ نعم؟ [( سورو الرحمن89-82)]

 قول:يعني مسذلة المعارضة يألنبيا  والشادا  ل البدن كاماًل من بقا  
 ثمانيننننننننننننننننة حكننننننننننننننننم البقننننننننننننننننا  يعماننننننننننننننننا
      ج  هننننننني العنننننننرو والكرسننننننني ننننننننار وجننننننننة

 منننن الخلنننب والبننناضون فننني حينننز العننندم 
   ج  وعجننننننننب وأرواح كنننننننننا اللننننننننوح والقلنننننننننم

 ج

 أحس  ر صليع.
  أبناه كانب رن  كاب رن  مالنع النصنارن أننو أخرنره أالرحم  ر   ع  عرد ر  شهاباوحدثني ع  مالع ع  "

المنمم  طينر  ةصنمنا نسنم)) :قنا  -سنل ر علينو و صنلى -كنا  يحندأ أ  رسنو  ر  -عننورضني ر -مالع 
  .((صلى جسده يو  يباثور حتى يرجاو الجنة يالا قي شجر 

صلى ر علينو -أ  رسو  ر  -رضي ر عنو-ري مريرة وحدثني ع  مالع ع  أري الزناد ع  العرج ع  أ
ذا كره للائي كرمت للائو ،للائو أحررتصذا أحب عردن للائي  :-وتاالىتبارع - رقا  )) :قا  -سل و    .((وا 

صنلى ر علينو -أ  رسنو  ر  -ر عنورضي -ري مريرة وحدثني ع  ملع ع  أري الزناد ع  العرج ع  أ
 ،بحنرنصفو قي الرر ونصنفو قني ال صذا مات قحرقوه ث  ذروا :رج  ل  يام  حسنة قط لملوقا  ))قا :  -سل و 
أمنرم  بنو قنأمر  قلمنا منات الرجن  قالنوا منا ،م  الاالمي  اأحد  ال ياذبو  اب  اقدر ر عليو لياذرنو عذ ئ ر ل وق



4 
 

 ،من  خشنيتع ينا رب وأننت أعلن  :قنا ؟ قالت مذا  َ لَ  :ث  قا  ،وأمر البحر قجمع ما قيو ،قجمع ما قيو رِّ ر الرَ 
  .((ق فر لو :قا 

صلى ر علينو -أ  رسو  ر  -ر عنورضي -زناد ع  العرج ع  أري مريرة وحدثني ع  مالع ع  أري ال
تج اإلرن  من  رهيمنة جماناَ من  اقأرواه يهودانو أو ينصرانو كما تن ،مولود يولد على الفطرة ك ))قا :  -وسل 

كننانوا ))ر أعلنن  بمننا  :قننا  ؟يننا رسننو  ر أريننت الننذن يمننوت ومننو صنن ير :قننالوا ((تحننف قيهننا منن  جنندعاَ
  .((ي عامل

صلى ر علينو -أ  رسو  ر  -ر عنورضي -وحدثني ع  مالع ع  أري الزناد ع  العرج ع  أري مريرة 
 .((ني مكانوتلي يا :ال تلو  الساعة حتى يمر الرج  بلرر الرج  قيلو ))قا :  -وسل 

ادة رن  رةاني ري قتالع ع  أديلي ع  مارد ر  كاب ر  مر  حلحلة ال ووحدثني ع  مالع ع  محمد ر  عمر 
 :قالوا ((مستريح ومستراح منو)) :ر عليو رجنازة قلا ُمن -صلى ر عليو وسل -  ر أنو كا  يحدأ أ  رسو

 ،وأذاما صلى رحمة ر ارد الممم  يستريح م  نصب الدنياال)) :قا  ؟لمستريح والمستراح منوا ما يا رسو  ر
 . ((د والباد والشجر والدوابابوالارد الفاجر يستريح منو الا

 -سنل صنلى ر علينو و -قنا  رسنو  ر  :ر مولى عمر ر  عريند ر أننو قنا لع ع  أري النضاوحدثني ع  م
  .((َذمرت ول  تلبف منها بشي)) :رجنازتو وُمر -رضي ر عنو-او  ظلما مات عثما  ر  م

-زوج النرني  -ارضني ر عنهن-عائشة  سمات :تمو أنها قالمالع ع  عللمة ر  أري عللمة ع  أ وحدثني
 :قالنت ،ثيابنو ثن  خنرجقلنبف ذات ليلنة  -صنلى ر علينو وسنل -قا  رسو  ر  :تلو  -سل صلى ر عليو و 

قأمرت جاريتي رريرة تتباو قتباتو حتى جاَ البليع قوقن  قني أدنناه منا شناَ ر أ  يلن  ثن  أنصنر  قسنبلتو 
 صنني باثنت صلنى أمن  البلينع لصنلي)) حتنى أصنبح ثن  ذكنرت ذلنع لنو قلنا : ئ النو شنيرريرة قنأخررتني قلن  أذكنر 

 .((عليه 
منو خينر تلدموننو  قإنمنا ،أسنرعوا رجننائزك " :قنا  -رضني ر عننو-وحدثني ع  مالع ع  ناقع أ  أبا مرينرة 

  ."ع  رقابك  تضاونوأو شر  ،صليو
 :-تعالى رحمه هللا-يقول الم ل  

خرنره أ  أبناه كانب رن  م  ر  كانب رن  مالنع النصنارن أننو أالرح ار  شهاب ع  عرد وحدثني ع  مالع ع "
كننا  " -رضنني هللا عنننه وأرضنناه-هللا علننيام ثننم تنناب  وهننو أحنند الثالثننة النننين خلفننوا "النصننارن  -السننلمي- مالننع

النسنمة  :وضينلالنسمة الروح،  ،روحه "((صنما نسمة الممم )) :قا  -صلى ر عليو وسل -يحدأ أ  رسو  ر 
ال المقصنود  ؟نسنمة هنل المقصنود األرواح فقن  ألن البلد الفالنني يقطننه  :إنا ضيل ،اعبارو عن الروح والبدن جميعً 

ننه المراد بالنسمة في الحنديث ال شنك ألكن  ((الممم  طير يالا قي شجر الجنة ةصنما نسم)) البدن والروح الكل
 نعم؟ ....طير يعلب ،الروح

 طالب:.......
 ا ضول معرو  عندهم، ضول في المسذلة.هن
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ولنو كنان معرفنة  ،ألننه نكنرو بحاجنة إلنى صنفة ؛لطينر صنفة ،هننه صنفة ((طير يالنا)) ((قي شجر الجنة))يالا 
 فانني منانناخننن العلقننة إن كننان أ ا،إليانن تننذو   :وضيننل ،فنني شننجر الجنننة لتذكننل مننن ثمارهننا ،لكننان الفعننل بجملتننه حنناالً 

ن كننان مننن التعلننب باننا  ،تذكننل  أنينندل علننى  هنننا ((حتننى يرجاننو ر صلننى جسننده يننو  يباثننو)) ،فانني تننذو  إليانناوا 
بنن عبند البنر ايقنول  ،يعني يوم القيامة ((جسده يو  يباثو))صلى الجسد هي التي ترجع إلى  ،المراد بالنسمة الروح

إنا  :ألنانم ضنالوا ؛ام ضريًبندالنن  تقن ،المتقندم بنن عمنراأن هننا الحنديث يعارضنه حنديث  : ضد ظن ضنوماالستنكارفي 
فني الجننة ويذكنل منانا فانو فني الجننة بجمينع أحياننه فكين  يعنر  علينه مقعنده بالغنداو والعشني  كان النروح تسنرح
حننديث -ألن حننديث كعننب  ؛وهنننا عننند  لنني  كمننا ظنننوا :-رحمننه هللا-بننن عبنند البننر ايقننول  ؟وروحننه فنني الجنننة

أرواح )) :والننندليل علنننى نلنننك أن سنننفيان رواه ، عمنننر فننني سنننائر النننناابنننن وحنننديث  ،فننني الشنننادا  خاصنننة -البننناب
وعلننى كننل حننال  ،فانننه الروايننة مفسننرو تنندل علننى أن المننراد الشننادا  فقنن  ((طيننر يعلننب فنني شننجر الجنننة الشننادا 

 .الحديث صحيح
صنلى ر -أ  رسنو  ر  -ر عننو رضني -وحدثني ع  مالع عن  أرني الزنناد عن  العنرج عن  أرني مرينرة "

 منا :والحنديث القدسني ،هنا يسمى عند أهنل العلنم حنديث ضدسني "((-تبارع وتاالى-ر  قا )) :قا  -وسل عليو 
 ،أو حننديث ربنناني ،انني، حننديث ضدسنني أو حننديث إل-جننل وعننال-إلننى هللا  -عليننه الصننالو والسننالم-يفه النبنني يضنن

صذا أحنب  :-لىاع وتانتبنار -قا  ر )) .ل  في األحاديث القدسية مصنفاع، وضد أاالمقصود أن هنا الحديث منا
ذا كنره للنائي كرمنت للائنو ،حررنت للائنوعردن للنائي أ هننا الحنديث  :يقنول أبنو عبيند فني معننى هننا الحنديث ((وا 

معننى هننا الحنديث عنند  لني  وجانه عنند  أن يكنون افنسنان يكنره المنوع  :يقول أبنو عبيند ،مخرج في البخار  
افنسننان جبننل علياننا  كنننلك كراهيننة الشنندائد يتعننر  علياننا ،جبننل عليننه افنسننان  المننوع شنني ؛ ألن كراهيننةوشنندته

ن كان مماافنسان  ؛ ألن هنا ن يكون افنسان يكره الموع وشدته: لي  وجاه عند  أيقول ،ترفع باا الدرجاع وا 
 اأو طلًبن ،األعمنال الصنالحة مننلزينادو ل اكل إنسان يكنره المنوع إمنا طلًبن ،ال نبي وال غيره ،منه أحدال يكاد يخلو 

أن  وكراهيننة ،ثننار النندنيا والركننون إلياننايإ لكننن المكننروه مننن نلننك :يقننول ،فكننل إنسننان يكننره ،لتالفنني مننا فننر  مننن أمننره
بالننا  منا :العزينز ألبني حنازم كمنا ضنال عمنر بنن عبند ،ويريند المقنام فني الندنيا ،اآلخنرويصنير إلنى هللا تعنالى والندار 
 :ضنال ،فني خالفتنه حالنه معنرو  ،العزينز عمنر بنن عبند بنو حنازم وهنو يجينب؟ فذجابنه أنحب الحيناو ونكنره المنوع

تصنور شنعور افنسنان ومنن تحنع  ،عمنار إلنى الخنرابنتقنل منن اففنكنره أن ن ،اآلخنروولنم نعمنر  الدنيا ناعمر ألنا 
يكننادون أن  متصننور شننعوره ،جدينندين وبننناع إنا أراد النقلننة مننن بيننع ضننديم إلننى بيننع وبننن وأطفننالكفالتننه مننن نسننا  

يرجع إلى دوننه  نضطر لنقص في دنياه أاثم  ،ليه أنه سكن ضصير مني  كبيروالعك  لو ضدر ع ،ايطيرون فرحً 
ة التنني يعننر  افنسننان مننن فكينن  بالحينناو األبديننة السننرمدي ،وهللا المسننتعان ،والكآبننةال شننك أنننه يعلننوهم الاننم والغننم 

 .وهللا المستعان ،ههللا من خير ألوليائ عديستحب أن ينكر مقابل ما أ  ًئانه ما ضدم شينفسه أ
عننند  -وهللا أعلننم-المرفوعننة ونلننك  اآلثننارالننن  أضننول فنني معنننى هنننا الحننديث مننا شننادع بننه  :بننن عبنند البننراضننال 
لم يحب الخروج منن الندنيا وال لقنا   ما يكره عند ضب  الروح رأىما يعاينه عند حضور أجله فانا ة افنسان نمعاي

ن  ،يصير إليه ما عاين مما هننا مشناهد  ،لحسنن منا يعناين منن نلنك ؛أحنب لقنا  هللا وافسنرال إلينهمنا يحنب  رأىوا 
ترمنه ويجلنه هننا دافنع ويقندره ضندره ويح المسئول هالن  يحب ،المتقن له ،الرجل المخلص في عمله ،في حياو النا 
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فني   يوالرجنل المسن ،ال  الننين يقدروننه ضندره ويحترموننه  ليلتقني بانوضنع الندوام له على أن يقول: متنى ينذتي بن  
ال شنك أن المحسنن  ؟وينمه ويسبه مثل هننا يتمننى بن  افجنازاع ومتنى ينتاني الندوام المسئول هدوامه الن  يكره

ثنواب عملنه ويتمننى الوصنول إلنى  ، المحسنن يرجنوهئنوكنل علنى حسنب جزا ،يترضب الجزا   يترضب الجزا  والمسي
إلننى بننه  تصنور عبنند آبننب مننن سنيده جنني  ،ابشنك أنننه ال يتمنننى أن يصننل إلنى هنننا الثننو  ال  والمسنني ،هننا الثننواب

لو بشر بموته وهو في الطرينب منن أعظنم األمنور  ،اال يرغب أبدً  ؟هل يرغب في مقابلة هنا السيد ،منه اضارً سيده 
 سوا  ،عمل من يسره أن يلقاه من عملأن ي ،عةفي وضع السفعلى افنسان أن يعمل  ،عظم البشاراعأ ومن  ،عنده

 .اأو كتابة أو تذليفً  السانً  أو ابدني   كان عمالً 
 فننننننننننال تكتننننننننننب بكفننننننننننك غيننننننننننر شنننننننننني 

 ج  يسنننننننننننننننرك فننننننننننننننني القيامنننننننننننننننة أن تنننننننننننننننراه    ج
 

أن تزيند أرصندتام منن حطنام الندنيا فكين  بالرصنيد علنى إنا كان الننا  يحرصنون  ،فعلى افنسان إن يعنى بنلك
  ؟!الن  ينفعه فيه دار افضامة

  نعم؟... "وحدثني ع  مالع ع  أري الزناد
 ......طالب:.

ه؟ نعنم؟ إنا عناين منا أعند ا ور  منانا ينرى إنا عناين  منعلكنن  ،االزدينادن هو يرغب في ييرغب إياه ومع نلك إنا عا
فنانا  ،عناين، ولني  بمطمنئن لمنا ضدمنه؛ ألننه خنائ  وجنل إلنى وضنع المعايننة النن له يوم القيامة، ما هو متصور 

 وهللا المستعان، نعم؟ ،إلى ما عاين اعاين طار شوضً 
 الب:.......ط

ُ  َعَلْيَهُ  اْلَمَاَئَكُة َأالَّ َتَخاُقو  بال شك، نعم، ( 03)]  ا َواَل َتْحَزُننوا َوَأْبَشنُروا}َص َّ الََّذيَ  َقاُلوا َرَةَنا ّللاَُّ ُث َّ اْسَتَلاُموا َتَتَنزَّ
لما  -عليه السالم-موسى  ،أما كراهية الموع فاو أمر جبلي معرو  ال يريد الموع ال نبي وال غيره [سورو فصلع

  .فقذ عينه في الحديث الصحيح ،جا ه ملك الموع صكه
صننلى ر -أ  رسنو  ر  -ر عننورضني -وحندثني عن  مالنع عن  أرني الزنناد عن  العننرج عن  أرني مرينرة "

لنم ))الحنافظ وغينره  هضالن : جايننة،هننا الرجنل كمنا ضينل اسنمه ((رج  ل  يام  حسنة قنطقا  )) :قا  -وسل عليو 
خنر منن يخنرج منن الجننة منن آن هننا الرجنل هنو : إيقنول ،يناعاكمنا فني بعن  الرو  ((يعمل حسنة ضن  إال التوحيند

خنننر واحننند يعطنننيكم جمينننع آ ،عنننند جايننننة الخبنننر اليقنننين :أهنننل الجنننةحتنننى يقنننول  ،جنننا  فننني بعننن  األخبنننار ،النننار
 .األخبار

 طالب:.......
لني  منن  ،لكنن هننا الرجنل منن األمنم السنابقة ة،لني  منن هننه األمن ،إسنرائيلهو من بني  ،لي  من القبيلة ،سمها

}َص َّ ّللاَِّ  فغفر له ؟حصل ألنه لو لم يكن عنده توحيد يحصل له ما؛ ((لم يعمل حسنة ض  إال التوحيد)) ةاألمهنه 
 .ال التوحيدإلم يعمل نه أ :وصرح بنلك في بع  الرواياع [( سورو النسا 62)] اَل َيْ َفُر َأ  ُيْشَرَع َبَو 

  او لكنن النر  ،اآلناألصنل أن يقنال هنو المتحندث  ((صذا منت قحرقنوه :قا  رج  قط ل  يام  حسنة واحدة لملو))
إنا كننان الكننالم ممننا ال ينبغنني نكننره ال  ،وهنننا مننن بنناب األدب فنني الحننديث ،كننالم لننههنننا السننب والناضننل يكننره أن ين
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األصنل أن  "هو على ملنة عبند المطلنب :خر ما ضالآفكان " كما في حديث وفاو أبي طالب ،ينسبه افنسان لنفسه
ال لنننو توضفنننع الفائننندو علينننه ال بننند منننن  ،بنننه فائننندوريح ال يترتنننب علنننى التصنننهننننا ومثنننل  ،ينسنننب نلنننك إلنننى نفسنننه وا 

ألننه  ؛ننه زننا: إمنا ضنالوا زنيع،إني  ،: يا رسول هللاضال ماعز :يعني في ضصة ماعز الرواو كلام يقولون  ،التصريح
ثن   ،صذا منات قحرقنوه))هننا منن أدب الخطناب  ،ليثبع عليه الحند ؛ونسبع األمر لنفسهريح ضرار الصافمن ال بد 

ليكنون  ؛يعنني يحنرو ويسنحب ويننر نصنفه فني البنر ونصنفه فني البحنر ((أذروا نصفو قي الرر ونصفو قي البحنر
 :ي أضرب إلى أن يقال لنهيعني لو جمع جميع حرو ونر في مكان واحد يعن ،مكان جمعهإحسب تصوره أبعد في 

  قندر ئقنو ر لن))الرجنل  الكن إنا كان نصفه في البحر ونصفه في البر علنى حسنب تصنور هننفيجتمع، يجمع 
كذننه شنك فني ضندرو هللا علنى  ،ةافلاين ون هننا بالقندر و، وفني هننا شنك منالمتبادر من اللفظ أنه من القندر  ((ر عليو
هنل بقندرو هللا تعنالى اهننا رجنل ج :فقنال بعضنام ((لئن ضدر هللا عليه)): لهختل  العلما  في معنى ضو اوضد  ،جمعه

المنننراد فينننه  ،ر منننن القننندرعننننى ضننند  ضننندر بم :وضنننال بعضنننام ه،والحنننديث فننني الصنننحيحين عننننر بجالننن وعننننر بجالنننه،
منن  احندً ال يعننب بنه أ اعننبني ليععننبني عننابً ن كان هللا ضدر علي أن ي، يعني لئواالستطاعةال من القدرو  ،ا القض

نلئ :وضال بعضام ،العالمين من القدر  }َوَمن  ُقنَدَر َعَلْينَو َرْزُقنُو  ،يب والتعسنيرر وهنو التضند  ن ضدر هللا علي منن الق 
 [( سنورو األنبينا 22)] }َقَظن َّ َأ  لَّن  نَّْلنَدَر َعَلْينَو  ،يب هللا علني ليعننبنيإن ضن ،يعنني ضنيب علينه [( سورو الطنالو2)]

 ،يبر أ  ضند  وض ن ،ضدر مخف  من ضد ر ،ر من القدروضد   على ما سمعنا ،ختل  فياااللفظة ا المقصود أن مثل هنه
وأمنر البحنر فجمنع  ،ر فجمنع منا فينهفنذمر هللا الب ن ،فلما ماع الرجل فعلنوا منن أمنرهم بنه))والسياو يدل على األول 

وضند  ،يعنر به افقد يبد  عنرً  ،فعلع م  ل  سذل الجاني وفي هنا دليل أنه ينبغي أن يع  ((فعلع هنا م  ل   :ثم ضال ،ما فيه
 ،القندروجانل  ،هجالب عنر :نحن نقول ((م  خشيتع :قالت مذا قا   َ لَ )) جاهالً  عتبرها على من خفي  ائً يبد  شي

 مع ،عم أنكر القدرو أو جال القدرون ،-جل وعال-في هنا ما يدل على أنه م من باهلل  أواًل  ((: م  خشيتعقلا ))
}َصنََّما َيْخَشى ّللاََّ و :من خشيتك :من ضوله ويذخن هنا ،هنا الرجل من العلما  ،نه عالم: إعلم يقولأن بع  أهل ال

 ((ق فر لو :قا  ،رب وأنت أعل  م  خشيتع يا)) ،هو من العلما  :فيقولون  [( سورو فاطر82)] َمْ  َعَباَدَه اْلُاَلَماَ 
-يتصور النرب  يعني كي و افلاية دليل على جال عظيم، كار القدر يعني إن ،لكن في الخبر ما يدل على جاله

كين  يتصنور مننه  ؟-جل وعنال-ى ويسمع يدل على ضدرته وكل ما ير  ،يدل عليه من آياع وعبرما ب -جل وعال
لنه الخشنية العظيمنة  ه واغتفنر لنه وشنفععهننا عننر بجالن :فامنا أن يقنال ؟العلمنا  ويجانل هننا القندرو أن يكون من

أن  يعنني لنو ،مثنل هننا وغوأمنا فني شنرعنا فنال يصن ،ن هنا في شرل من ضبلنا: إضد يقول ضائل ،ناالتي دعته إلى ه
ولنو فني بريننة  عنن الننا  ابعيندً  المنة فني جنو  اللينل وال ينراه أحندً رفنة مظزاول معصنية فني غمنن الجانال  اشخًصن
طيب من الن  دعناك إلنى  ؟مهل يعنر من هنا الكال ،هنا جاهل ؟هنا المكانوأنا في  وضال: من يطلع علي مثاًل 

هنا نظير ما  ،ال يرانيبحيث  اروح مكانً أنا أ ،-جل وعال-خشية هللا  :ضال ؟وتفعل هنا اأن تنفرد عن النا  بعيدً 
يبقنى أننه  ،عند أهل العلنم أما من أنكر العلم فانا ال شك في كفره ،جال القدرو وهنا ،جال العلمهناك  ،في الباب

 عكاننن وا   ،انل فني مثنل هننه المسنذلةبالجالحنديث دلينل علنى العننر  ؟ائل أو ال يعننرهل يعنر في مثل هنه المس
ال منا يعننر؟  ،عنره ((ق فر لو)) :خرهآالحديث في  ؟فال يعنر في مثل هنا ،االمسائل عظامً  الحنديث دل يعنر وا 
 ة أحد يسنتطيع أن ينكنررورو القدرو افلايمن الدين بالض امعلومً  اأنكر شخص أمرً لكن اآلن لو  ،على أنه غفر له
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: الفالسفة الننين ضنالوايعني  ؟يمكن دخوله في حيز العلم أحد يستطيع أن ينكر إحاطة هللا تعالى بجميع ماالقدرو؟ 
 ،ناظروهم بالعلم إن أنكروا كفروا :الشافعي يقول ،ناكفروا با ،كفار باتفاو ،ن هللا يعلم الكلياع وال يعلم الجزئياعإ

ألن  ؛ننه ال يعننر منن الخشنية: إضلننا ،إنه ال يعنر في مثنل هننا منع غينر الخشنية: إنا ضلنا، خصموا و إن أضروا به
فنني وجننوه للمننال يعننني لننو كننان شننخص مننن أبنننل النننا   ،وجننود عمننل صننالح ال يشننفع فنني عمننل مكفننر مامننا كننان

دلينل صنريح أن الحنديث المقصنود  [ر( سنورو الزمن96)] }َلَئْ  َأْشَرْكَت َلَيْحنَبَط َّ َعَمُلنَع وعنده مكفر ما ينفعنه  ،الخير
 نعم؟ ،على العنر بمثل هنا

 .......طالب:
 برهنه بانه الخشية، أضول: توجه بانه الخشية.هل ينفعه  مثاًل  اكان العمل مكفرً  لو ،له هنا شفععبال شك،  نعم،

 .......طالب:
 ين؟أ

ن هنننا دلنننا هنننا الحننديث لنفننع هنننا القينند أ ؟امعتبننرً هننل ينفعننه ولننو  مننثاًل  اهنننا العمننل مكفننرً كننان  لننولكننن أضننول:  نعننم،
ال لو كان ال يعنر به واألمر مكفر ما نفعه شي ،أن هنا الجال يعنر به ،العنر يعنر به  ، نعم؟ وا 

 .......طالب:
 ن؟ ، هنا في حب م  نعم

 .......طالب:
أهل العلنم حملنوه علنى  [( سورو األنبيا 22)] َر َعَلْيَو لَّ  نَّْلدَ  }َوَذا الَنوَ  َصذ ذََّمَب ُمَ اَضب ا َقَظ َّ َأ  نبي من األنبيا ،

 نعم؟ ،أنه من التضييب ال نفي القدرو
 .......طالب:
  .كفر في حكماا مما نفيه لكن القدرو وما نعم،
صنلى -أ  رسنو  ر  -رضني ر عننو-عن  أرني مرينرة  وحدثني ع  مالع ع  أري الزناد ع  العرج" يقول:

لكن نجمل  إلى در  يوم يحتاجكل حديث من أحاديث ال "((ك  مولود يولد على الفطرة)) :ا ق -ر عليو وسل 
ال ا  و  ،يعننني مننن بننني آدم "((كنن  مولننود)) :قننا  -صننلى ر عليننو وسننل -رسننو  ر   "أ -لىاشننا  هللا تعنن إن–

ل الحنديث علنى أضنو فني المنراد بنالفطرو فني هننا ا -كمنا ضنال ابنن حجنر-السنل   ختلن اوضد  ،مقتضاه يشمل غيرهم
هل وأجمع أ  ،و المعرو  عند عامة السل وه :بن عبد البراضال  ،افسالم األضوال أن المراد بالفطرووأشار  ،كثيرو
 :بن القيماضال  ،افسالم [( سورو النروم03)] }َقْطَرَة ّللاََّ الََّتي َقَطَر النَّاَف َعَلْيَها  :على أن المراد بقوله تعالى التذويل

}َوّللاُِّ َأْخننَرَجُك  مِّنن   :ألن هللا يقننول ؛نننه خننرج مننن بطننن أمننه يعلننم النندينأ ))يولنند علننى الفطننرو((مننراد بقولننه:   اللنني
َهنناَتُكْ  اَل َتْاَلُمننوَ  َشننْيئ ا  يعننني هننل افنسننان إنا خننرج مننن بطننن أمننه ينننكر العانند نعننم  [( سننورو النحننل22)] ُبُطننوَ  ُأمَّ

ُكْ   والميثاو ومثلنه هننه الفطنرو لكنانا  ،ال يتننكر هننا ؟حتى ولو كبر يتننكر هننا؟ [( سورو األعرا 128)] }َأَلْسَت َرَرةَِّ
كل مولود يولند  نفالمراد أ ،ية لمعرفة دين افسالم ومحبته، ولكن المراد أن فطرته مقتضموجود في النفو   شي

 ،لمنراد بنالفطرو أصنل الخلقنة: اوضينل ،لك إلى غينرهالمعار  لم يعدل عن ن ملي وعدو خفل ،على افضرار بالربوبية
يولد علنى الفطنرو يعنني  ،لكن عامة أهل العلم على أن المراد باا افسالم بدليل المقابل ،بن عبد البراوهنا رجحه 
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وفنني حننديث عيننا  بننن  ((يمجسننانه)) :وفنني روايننة ((ينصننرانو وأدانننو ))قننأرواه يهو ثننم بعنند نلننك  ،علننى افسننالم
 ((أو ينصننرانو)) اأ  يجعالنننه ياودًينن ((دانننو))قننأرواه يهو  ((م الشننياطيناتالجتنناخلقننع عبنناد  حنفننا  ف)) :حمننار

: ضنال بنن حجنراضنال  ((تننتج البايمنة كمنا)) :وفي البخار   ،أ  تولدتناتج باألل   ((تجا))كما تن ايجعالنه نصرانيً 
، فصنيغته اتنه إنتاًجنتننتج وأننتج الرجنل ناض ه،فاعلن لنم يسنمالبننا  علنى صنيغة منا  الناضة على هننا نتجع :أهل اللغة

فيننة او  ، مجتمعننة لننم ينننهب مننن أجزائاننا شنني ((رهيمننة جمانناَاتج اإلرنن  منن  ))كمننا تننن للمجاننول صننيغة المبننني
منا   ؟جدل مناا شني ،من األطرا   شي أو األنن مقطوعة األن  أو ؟((م  تحف قيها م  جدعاَ))األطرا  

علن  ))ر أ :قنا "يعني لم يبلن  الحلنم  "يموت ومو ص يرالذن "يعني أخبرنا عن  "يا رسو  ر أريت :قالوا" ،هفي
وأمننا أطفننال  ،صننرح بننه فنني السنن ال مير ألوالد المشننركين كمنناابننن حجننر: الضننيقننول الحننافظ  "((بمننا كننانوا عنناملي 

افشنارو  ، وتقندمعأنام من أهنل الجننة -علما  المسلمينيعتد به من من إجمال -جمال افالمسلمين فنقل النوو  
هنننا تقنندم  ((مننا مننن مسننلم يمننوع لننه ثالثننة مننن الولنند لننم يبلغننوا الحنننث إال أدخلننه هللا الجنننة)): فنني حننديث إلننى نلننك

  ؟! وهنا تقدم. يعني إنا كان بسببام دخل الجنة فكي  يدخل بسبب من يدخل النار
 صننلى ر-أ  رسنو  ر  -رضني ر عننو-عن  أرني مرينرة  وحندثني عن  مالنع عن  أرني الزنناد عن  العننرج"

، ضنال ابنن اأ  مي تًن "((ينا ليتنني مكاننو :ال تلو  الساعة حتى يمر الرج  بلرر الرج  قيلنو )) :قا  -عليو وسل 
نمنا نلنك :يقنول ،عنند ظانور الفنتن ؟متنى ،يغب  أهل القبور ويتمنى المنوع :بطال وغلبنع  ،خنو  نهناب الندينل وا 

 حننديث ال يعننار  حننديث النانني عننن تمنننيال هننناو  ،هللا المسننتعان ،وظاننور المعاصنني والمنكننراع ،الباطننل وأهلننه
))ال هننا مناني عننه  ،علنى أمنور الندنيا ن  أصابه فني بدننه أو منن أجنل تحسنرفالناي من أجل الضر ال ،الموع

 ،والندين أهنم منن الحيناو ،منن القتنل فالفتنة أشد ،أما إنا خي  على الدين فال ((ضر نزل بهيتمنين أحدكم الموع ل
منننام عمننر بننن الخطنناب وعمننر بننن عبنند  ،بننل فعلننه خالئننب مننن السننل  ،حينئننن   فنني التمننني هننة: ال كرا يقننول النننوو  

  ؟!فكي  بمن أحدضع به الفتن من كل جانب ،على أنفساما او لك حينما خشا نفعلو  ،العزيز وغيرهما
رن  كانب رن   عمنرو رن  حلحلنة النديلي عن  مارندوحدثني ع  مالع ع  محمند رن  " :-رحمه هللا تعالى- يقول
وضتادو -ع  أري قتادة ر  رةاي  -هناك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهنا معبد بن كعب بن مالك-لع ما

علننى يعننني  "ُمننرِّ عليننو -صننلى ر عليننو وسننل -  ر أنننو كننا  يحنندأ أ  رسننو -الحننارث بننن ربعنني األنصننار  
سنم المنار وال الممنرور بجنازتنه اولم أض  علنى  :بن حجراضال  ،بالبنا  للمجاول -عليه الصالو والسالم- الرسول

 .تقسيملالتي ل (أو)الواو هنه بمعنى  "((مستريح ومستراح منو)) :قلا  "ُمرِّ عليو رجنازة
 خي نننننننننننر أبنننننننننننح ضسنننننننننننم بنننننننننننن)أو( وأبانننننننننننم  

  ج
 

 ................................... 
 ج

 :ثم ضال 
 ........ وربما عاضبع الواو.........  ...................................

 اواحنند مسننتريحً يمكننن أن يكننون شننخص  أاللكننن  ،التقسننيم ( ومعناهنناأو)الننواو بمعنننى انننا ف ،يعننني جننا ع مكاناننا
؟ ألن الراحننة منناناإلننى اسننتراح لكننن اسننتراح هننو،   نىينن ،ن  اسننتراح النننا  منننهوينن نى، منن  ، ينن ن  منننه اسننتراحً وم

يعنني  "قنالوا" ،هننا لني  بمسنتريحنى ريح إلى معاضبته بنذأما من يست ،جنةألن المستريح من يستريح إلى ال نسبية؛
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 ؟المسنتريح والمسنتراح مننو رسنو  ر منا ينا"السنائل مننام بعيننه اسنم ولنم أضن  علنى  :بن حجنرايقول  ةالصحاب
 :واألوصناب ((منن أوصناب الندنيا)) :وفني رواينة ،تعبانايعنني  "((ارد الممم  يسنتريح من  نصنب الندينا))ال :قا 

ابنن يقنول  "العبند المن من" ،يعنني بوزننه ومعنناهبلفظه ومعنناه،  ،اوهو النصب أيًض  ،و دوام الوجعوه ،جمع وصب
ويحتمنل أن  ،بنه الكنافر يحتمنل أن ينرادفاجر وال ،ويحتمل كل م من ،الم من التقي خاصةيحتمل أن يريد بالتين: 

سنتراحة النبالد فمنا ينذتي بنه منن او  ،منكرفلما يذتي به من ال أما استراحة العباد :ضال الداوود  ،يدخل فيه العاصي
المنمم  يسنتريح من  نصنب الندنيا )) ،ي هالك الحنرث والنسنللك مما يحصل به الجدب فيقتضفان ن ،المعاصي
األنى أعننم مننن النصننب والتعننب  ،وأناهننا مننن عطنن  العننام علننى الخنناص ((-جنن  وعننا-صلننى رحمننة ر  وأذامننا

يتننذخر القطننر مننن ينقطنع أو فجننوره ال شننك أنننه ب ((والنندواب والشننجر ادوالارنند الفنناجر يسننتريح منننو الابنناد والننب))
لكنن النننا   ،العبنند المن من يسنتريح بنفسننه، وتجانند الندواب فيسننتروحون منن هننا ،السنما  النن  بسننببه يجاند الننا 

ن  وأمنا الثناني الفناجر مسنتراح مننه منن أناه سنواً  كنان المحسنو  أو الن ،إلنى نفعنه فانو مسنتريح ةبحاجن ،بحاجتنه
 .ي ول إلى الح 

قنا   :أننو قنا  -القرشني-منولى عمنر رن  عريند ر  -ةسنالم بنن أبني أمين-ر "وحدثني ع  مالنع عن  أرني النضن
 ر رجنازتنووُمن" الجمحني بنن حبينب القرشني "لمنا منات عثمنا  رن  مضناو   -صنلى ر علينو وسنل -رسو  ر 

أو منن  يعني مع ولم تتلنب  منن أمنور الندنيا "((َذمرت ول  تلبف منها بشي)) :-السا عليو الصاة و -عليو 
 االسنتكثارونم  ،وفينه مندح الزهند فني الندنيا  ،ال بند أن يقنع مننه شني  ألن من تلب  منانا بشني  ؛بشي أعراضاا

 ،منن ولني الواليناع ،منن الندنيا  ن بعن  الصنحابة تلنب  بشني: إضند يقنول ضائنل ،بما فينه والثنا  على المر  ،مناا
 :بن عبا  ضالابن عمر وجاه إلى افي صحيح مسلم لما جا  السائل يسذل  كما -ما عنارضي هللا-بن عبا  ا
ال يننكر فني   بنه شني ضند يكنون منيالن الندينا ،من كل وجهأناا  يعني لكن ال ،لك رجل مالع به الدنيا ومال باان

َ  َزيَنننلكننن  ،شننك أن الزهنند هننو المطلننوب وهننو األولننى ال ،جانننب الحسننناع َة ّللاَِّ الََّتننَي َأْخننَرَج َلَاَبنناَدَه }ُقننْ  َمننْ  َحننرَّ
ْزَ   َبنناَت َمننَ  الننرَِّ ننا َقنني لننك ن مننن أراد أن يسننتعمل المباحنناع لنه [( سننورو األعننرا 08)] َواْلطَّيَِّ }ُمننَو الَّننَذن َخَلننَا َلُكنن  مَّ

 .سهمن نفألن افنسان ال يض ،لكن ال يمنع أن يكون الزهد أكمل [( سورو البقرو86)]  ااَلْرَض َجَميا  
بنن عبند البنر اوصله  ضد -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  :ضال :لأنه ضار هنا الحديث كما ترون عن أبي النض

 . ةبن سعيد عن القاسم عن عائش ىعن عائشة من طريب يحي
نها "أموالو عائشة  ة"ع  أمو مرجان"بالل المدني مولى عائشة  "عللمة أريوحدثني مالع ع  عللمة ر  " :يقول
ذات  -صنلى ر علينو وسنل -تلو : قا  رسنو  ر  -صلى ر عليو وسل -عائشة زوج النري  سمات :تقال
يعني من الشنراح منن  "قأمرت جاريتي رريرة تتباو :قالت ،قلبف ثيابو ث  خرج" امن عندها من فراشايعني  "ليلة
الخادمنة  أرسنلع: خنرون ، وضنال آضالنه بعضنامهننا  ،امننه علًمن اتبعينه تسنتفيد :ضالنع لبرينرو ،التستفيد منه علًمن :ضال

ي غبيعني في أثنا  الليل ت ،اهرنعم هو الظ ،ع تقتضي هنايعني غيرو الضرا ،ببع  حجر نسائه مخافة أن يمر
ن  ,ليسننع معصننومة -ارضنني هللا عنانن-مننا يلننزم عائشننة  ،عننديعننني فيننه بع  ،اروحنني اسننتفيد  علًمنن :الجاريننة ظتننوض وا 

 إنا ،ال يغتفر في غيره ومثل هنا الباب يغتفر فيه ما ،هنا الظن من غيرتاا -وسلم صلى هللا عليه-ظنع بالنبي 
منن  ، وحصنلألننه منن حقانا فني نوبتانا ؛لنم ينكنر هننا -علينه الصنالو والسنالم-والنبني  ،الغينروعلينه كان الباعث 
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و حتى جاَ البليع قتبات ،ريرة أ  تتباوقأمرت جاريتي ر"راع ما يحصل من الض -عليه الصالو السالم- أزواجه
انصنر  قسنبلتو ررينرة  ثن  ،شناَ ر أ  يلن  منا" -علينه الصنالو والسنالم-األضنرب إلنى بيوتنه  "قوق  قي أدنناه

ثن  "  ألننه منا صنار ممنا تخافنه شني "حتنى أصنبح ائ  قلن  أذكنر لنو شني -نعم هنا يرجح المعننى الثناني- قأخررتني
يحتمنل أنانا  :بن عبند البنراوالصالو كما ضال  "((صلي عليه باثت صلى أم  البليع ل صني)) :قلا  ،ذكرت ذلع لو

  .لصالو على األمواع خصوصية لام، وأن يكون صالو شرعية كاواالستغفارغو  الدعا  لمعنى الالب
يعنني أسنرعوا يحتمنل أن  "رجننائزك "بقطنع الامنز  "أسنرعوا :وحدثني ع  مالع ع  ناقع أ  أبا مريرة قنا " :يقول

ويحتمننل  ،احتمننالفيمشننى باننا فننوو المشنني المعتنناد بحيننث ال يشننب علننى المشننيعين فانننا  ،لنندفناايكننون المشنني باننا 
األمننر  وضنند جننا  ،المبننادرو باننا ، يعنننيأن يكننون افسننرال باننا بجميننع مننا يتعلننب باننا مننن افسننرال فنني تجايزهننا اأيًضنن
يعنني تقندمون  "ير تلدمونو صلينوأسرعوا رجنائزك  قإنما مو خ"والمشي باا والندفن  ،تجايزها والصالو علياا ،لكبن

فنالمراد تقدموننه يعنني المينع  ،لكن الخبر صحيح باننا ،هنا هو األضرب واألضي و الجنازو  اأو تقدمونا ،الميع إليه
 ،غينر صنالحة يننيع "ذلنع ى أو شنر تضناونو عن  رقنابك  ص  تكن  سنو  ،ص  كاننت صنالحة"أ  إلنى الخينر  "صليو"

 ،بننن حننزم بوجوبننهاوصننرح  ،عليننه االتفنناوونقننل  ،عننند جمنناهير أهننل العلننم بلالسننتحباعننند الجماننور يعننني  واألمننر
وضند صنرح  ،ولنه حكنم الرفنع ،هننا لفظنه لفنظ الموضنو  ،أسنرعوا ن أبا هرينرو ضنال:: إالحديث يقول ،بوجوب افسرال

بدفن  وفي الحديث ندب المبادرو ،-عليه الصالو والسالم-مصرح برفعه إلى النبي  ،مرفول في الصحيحين ه،برفع
وينننكر بعنن   ،لحياتننه احتمننالن فيننه أدنننى االمبننادرو بننه إنا كننال ال يجننوز افسننرال و  ،لكننن بعنند تحقننب موتننه ،الميننع

ر يومنام من وجد في الثالجة يتغ ،فرأوه يتحرك في كفنهبع  النا  في تجايز  أسرعواالقصص والحوادث أنام 
وأمنا  :بنن حجنرايقنول  ،موع حتنى يقنع اليقنين بموتنهالوضع، فمثل هننا ال يجنوز بحنال أن يبنادر بنالحكم علينه بنال

يسننرل بنندفنام حتننى يمضنني يننوم وليلنننة  فينبغنني أال -يعننني المصنناب بغشننية-مسننبوع مثننل المطعننون والمفلننوج وال
يعنني يغلنب علنى  احتمناليعنني ال شنك أن بعن  األمنواع تكنون موتتنه  ،ةبزين بنانبه على نلك  م،فيتحقب موتا

خال  على األمر أن لكن يتبين  ،يطلب ضياسه فيحكم بنلك ويقي  ما ،يقي  النب ظن الطبيب يذتي باآلالع و 
-بن بناز اة لكن الشيخ ا يوم وليلحددو  ،بتجايزهافسرال بدفنه، افسرال  ال يجوز االحتمالفمثل هنا إنا ضام  ،نلك

بل يرجنع إلنى  ،ولى عدم التحديدواأل ،التحديد باليوم والليلة فيه نظر :في تعليقه على فتح البار  يقول -رحمه هللا
 ،ةن لنم يمن  ينوم وليلناكتفني بننلك وا  المنوع يدل علنى يقنين  فمتى ما وجد مناا ما ،العالماع الدالة على الموع

 .وهللا أعلم
أن يوكنل تحديند الوفناو والقطنع ينبغي وعلى هنا  ؟االنتظارلداعي إلى ا ما ،وصل األمر إلى حد اليقين ال شك إنا

فنانا  ،يجنزم منن غينر دلينل علنى الجنزم ،العجلنةمنن طبعنه ألن بع  الننا   ؛واحدما يترك األمر ل، باا إلى لجنة
 ، نعم؟إنا وجدع العالماع القطعيةفقد ماع، ذنه ماع بكانع لجنة جزموا 

 .......طالب:
 ، وهو منصوص عليه في الحديث، نعم؟نعمشر تضعونه عن رضابكم 

 .......طالب:
 نعم؟ هو افشكال.... القتال، يعني يجاز ويدفن؟
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 .......طالب:
القتنال  ،روفه سوا  كان منن المسنلمين أو منن الكفنار لنه ظروفنهعلى كل حال الدفن في القتال له ظ ؟تجايزه نعم،

فني لكنن  ،هنه أمور تترك لظروفانا ،وضد ال يتمكن الكفار من دفن ضتالهم ،ضد ال يتمكن المسلمون من دفن ضتالهم
  ل مطلوب. الظرو  العادية افسرا 

 .ينعه أجمبحلى عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصعوبارك وسلم  اللام صل


